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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

REFERENTE AO TOMADA DE PREÇOS N° 031/2018 
 
 
 

 
Às Oito horas e quinze minutos do dia vinte e um de Dezembro do ano 
de dois mil e dezoito, na Sala de Licitações, do Prédio da Prefeitura 
Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação, sendo a presidenta Vaney Lacerda 
Fernandes, tendo como membros Jordana Favaro Altoé e Elizabete 
Batista Pereira Silva, para abertura da Sessão Administrativa da 
licitação na modalidade Tomada de Preços de n° 031/2018, que versa a 
Contratação de empresa para REFORMA DA EMPEF “POLO 
BRUNELLI”, localizada na Comunidade Brunelli – Zona Rural, 
NESTE MUNICÍPIO  
 
 
As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das 
dotações orçamentárias do Orçamento da Prefeitura Municipal de 
Pinheiros, referente ao exercício de 2018 e caso necessário para o 
exercício de 2019.  
 
 
A CPL constataram que nenhuma empresa ou cidadão manifestaram 
interesse em impugnar o referido edital. Tampouco houve pedido de 
esclarecimento. 
 
 
O referido edital fora publicado no Jornal de Grande Circulação “A 
Tribuna” e no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado e no 
site do Município.  
 
Tiveram interesse em participar do referido certame 07 (sete) empresas. 
Sendo: 
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1 – SG – CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – EPP, que apresentou 
representante devidamente credenciada sendo Erika de Oliveira Silva, 
portador do CPF: 112.058.997-58 e ID 16.759.628 SSP/ES. 
  
2 – 2 IRMAOS CORAÇÃO VALENTE CONSTRUÇÕES E 
MONTAGENS LTDA, que apresentou representante devidamente 
credenciado sendo Raimundo Fontes dos Santos, portador do CPF: 
070.345.567-25 e ID. 1.338.377 SSP/ES. 
 
3 – SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA – ME, que apresentou 
representante devidamente credenciado sendo Adelino Pinaffo Júnior, 
portador do CPF: 053.639.107-64 e ID. 1.193.328 SPTC/ES.  
 
4 – ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, que não apresentou nenhum 
representante credenciado. Apenas protocolando os envelopes 
diretamente com a CPL. 
 
5 – DIGITAL CONSTRUTORA LTDA – EPP, que apresentou 
representante devidamente credenciada sendo Alex Elias Correa, 
portador do CPF: 924.374.867-04. 
 
6 – LARGURA CONSTRUTORA EIRELI, que apresentou representante 
devidamente credenciado sendo Ary Cesar Pereira de Aguiar, portador 
do CPF: 817.860.427-20 e ID. 602507 SSP/ES. 
 
7 – AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA – 
EPP, que apresentou representante devidamente credenciado sendo 
Kleiton Meneses Pereira, portador do CPF: 087.638.217-02 e ID. 
1678011 SSP/ES. 
 
 
Prosseguimos com a abertura do envelope de Proposta de Preços e 
vimos que a mesma apresentaram os seguintes valores: 
 
 
1 – SG – CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – EPP, apresentou Proposta de 
Preços no valor de R$98.733,48 (noventa e oito mil, setecentos e trinta e 
três reais e quarenta e oito centavos). 
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2 – 2 IRMAOS CORAÇÃO VALENTE CONSTRUÇÕES E 
MONTAGENS LTDA, apresentou Proposta de Preços no valor de 
R$82.626,10 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e dez 
centavos). 
 
3 – SÃO GABRIEL AMBIENTAL LTDA – ME, apresentou Proposta de 
Preços no valor de R$83.000,00 (oitenta e três mil reais). 
 
4 – ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, apresentou Proposta de 
Preços no valor de R$89.923,79 (oitenta e nove mil, novecentos e vinte 
e três reais, setenta e nove centavos). 
 
5 – DIGITAL CONSTRUTORA LTDA – EPP, apresentou Proposta de 
Preços no valor de R$82.627,05 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte e 
sete reais e cinco centavos). 
 
6 – LARGURA CONSTRUTORA EIRELI, apresentou Proposta de 
Preços no valor de R$110.146,16 (cento e dez mil, cento e quarenta e 
seis reais e dezesseis centavos). 
 
7 – AUTOMAÇÃO MONTAGENS ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA – 
EPP, apresentou Proposta de Preços no valor de R$83.169,58 (oitenta e 
três mil, cento e sessenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos).  
 
 
As empresas SG – CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – EPP e LARGURA 
CONSTRUTORA EIRELI, decidiram pela retirada dos envelopes 
contendo Habilitação. Declinando do direito de recurso. 
 
 
Encerrada a fase de propostas sem nenhum questionamento das 
empresas participantes, procedemos com a fase de habilitação, sendo 
abertos os envelopes das três primeiras classificadas. 
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Abertos os envelopes, foram distribuídos formulários para os licitantes 
constarem o que entendessem por irregular tanto no certame, quanto da 
documentação dos concorrentes. 
 
O representante da empresa DIGITAL CONSTRUTORA LTDA – EPP 
apresentou seus questionamentos em desfavor da empresa 2 IRMÃOS 
CORAÇÃO VALENTE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, 
alegando em primeiro plano que não apresentou Notas Explicativas e 
Carta de Responsabilidade.   
 
 
De outra banda a empresa 2 Irmãos apresentou questionamentos em 
desfavor da empresa Digital, alegando que a mesma autenticou seus 
documentos antes do prazo pedido no edital, que são 48 horas, 
infringindo o item 6.1.4.10. 
 
 
Em análise aos questionamentos, sendo apreciado primeiro os 
proferidos pela empresa Digital em desfavor da empresa 2 Irmãos, pôde 
ser constatado após análises na documentação de habilitação que de 
fato não foi apresentada tais documentos. Mas, a CPL decide pela 
improcedência dos questionamentos, pois a ausência de tais 
documentos não compromete a análise do Balanço.  
 
Quanto ao questionamento apontados pela empresa 2 Irmãos, vimos 
que também não merece prosperar. Tendo em vista que a intenção da 
CPL para tal exigência é para que as empresas se programem e não 
atrase a abertura do certame deixando para fazer tal autenticação no 
momento da abertura.   
 
Sendo estes questionamentos improcedentes e não motivos para 
inabilitação, declaramos vencedora a empresa DIGITAL 
CONSTRUTORA LTDA – EPP. 
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Fica aberto o prazo para recurso a partir da assinatura e publicação 
desta ata, ficando desde já o prazo para contrarrazões definidos a partir 
da publicação, dos recursos no Diário Oficial do Estado e site do 
Município. Tendo até o dia 31/12 EXCLUSIVAMENTE no setor de 
Licitações. 
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual eu, Vaney 
Lacerda Fernandes, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 
passa a ser assinada pela Presidente e membros e representantes 
legais presentes.  
 
 

VANEY LACERDA FERNANDES 
Presidente da CPL 

    
     

ELIZABETE BATISTA PEREIRA SILVA  
Membro da CPL 

 
 

JORDANA FAVARO ALTOE  
Membro da CPL  

 
 

SG – CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – EPP 
Erika de Oliveira Silva 

Licitante
 
 

2 IRMAOS CORAÇÃO VALENTE CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 
Raimundo Fontes dos Santos 

Licitante
 
 
 

DIGITAL CONSTRUTORA LTDA – EPP 
Alex Elias Correa 

Licitante

 


